POLITISK ORIENTERING den 13.
juli 2017:
Trump-Putin succesmøde midt i
tysk G20-fiasko.
Se også 2. del her.
Med formand Tom Gillesberg
»Velkommen til det fortsatte drama, hvor vi forhåbentlig er i
gang med at skrive nye, meget mere spændende kapitler i
menneskehedens historie; specielt på baggrund af det meget
succesrige møde, der fandt sted i fredags mellem Donald Trump
og Vladimir Putin, [i] kulissen af et ellers rimelig
forfærdeligt G20-topmøde, der fandt sted i Hamborg. At
rammerne for G20-topmødet var frygteligt, når det blev holdt i
Tyskland, var ikke særlig overraskende. Der var ligesom blevet
lagt op til – lang tid forinden, det sidste år, har man i
Tyskland ikke snakket om andet, end at, nu skulle man få
klimapolitikken tilbage på dagsordenen; det her skulle være
mødet, hvor vi ligesom skulle re-fokusere, komme væk fra det
her med diskussion om økonomi og udvikling og alt det her
pjat, som Kina snakker om, og så komme tilbage til det, der
virkelig betyder noget, nemlig, hvorledes vi kan få lagt
skatter og afgifter på og reduceret menneskets aktiviteter her
på jorden, således, at vi kan mindske mængden af CO₂ i
atmosfæren; ja, ikke menneskemængden af CO₂ i atmosfæren, for
det har vi mennesker jo ikke rigtig magt til at gøre måske;
men i hvert fald måske reducere den menneskelige udledning af
CO₂ med en eller anden brøkdel, og på den måde, håber vi,
måske påvirke Jordens klima om hundrede år. Som jo er hele
denne klimadagsorden, som har fyldt ufattelig meget, og som
det jo var meningen skulle overtage alt her ved COP15-mødet
her i København i 2009, og det skete heldigvis ikke. Og vi her

på kontoret er meget stolte af, at vi var meget aktive
desangående; at vi stod ude i bitter kulde foran Bellacentret
og uddelte flyveblade i hobetal om, at det, klimadagsordenen
drejede sig om, det var ikke at forbedre Jordens klima; det
var at reducere antallet af mennesker her på Jorden. At det
her var god, gammeldags malthusiansk politik; at man brugte
CO₂ som en undskyldning for at sige, at vi skulle begrænse den
menneskelige aktivitet her på Jorden; at vi skulle forhindre
udvikling … «
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